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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1        Pengertian Manajemen 

  Banyak para ahli berusaha mengemukakan pengertian tentang 

Manajemen, walau definisi yang di kemukakan berbeda-beda namun pada 

dasarnya menunjukan maksud dan pengertian yang sama. 

 Manusia adalah mahluk sosial, oleh sebab itu manusia dalam memenuhi 

kebutuhannya memerlukan bantuan orang lain karena kemampuan manusia 

sangat terbatas, dari uraian diatas dapat di katakana bahwa suatu Organisasi 

merupakan perwujudan bahwa manusia memerlukan kerjasama dalam memenuhi 

kebutuhannya. 

 Sebenarnya manajemen bukanlah suatu hal yang baru, manajemen telah 

dikenal sejak dahulu, yaitu sejak suatu usaha di kerjakan oleh lebih dari satu 

orang untuk mencapai suatu tujuan. 

 Berikut ini di kemukakan beberapa definisi mengenai manajemen 

diantaranya yaitu: 

Menurut M.Manullang dalam bukunya Dasar-dasar Manajemen (2004:5): 

“Manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, 

penyusunan, pengarahan dan pengawasan sumber daya untuk mencapai 

tujuan yang sudah di tetapkan “. 
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Menurut Malayu S.P Hasibuan dalam bukunya Manajemen Sumber Daya 

Manusia (2001:1): 

“Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber 

daya dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu”. 

 

Menurut T.Hani Handoko dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia 

(2003): 

“Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan 

dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan 

sumber daya, sumber daya orang lainnya agar mencapai tujuan organisasi 

yang telah di tetapkan”. 

 Dari beberapa pengertian diatas, dapat di simpulkan bahwa pengertian 

Manajemen adalah mengelola sumber daya – sumber daya seperti sumber daya 

manusia, sumber daya financial atau uang dan sumber daya material yang 

dilakukan melalui fungsi-fungsi manajerial yaitu perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan, dan pengawasan yang semuanya ini di tujukan untuk menghasilkan 

Output sesuai dengan tujuan perusahaan. 

 

2.2       Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

 Suatu Organisasi dalam mencapai suatu keberhasilan memerlukan 

berbagai sumber daya, sumber daya yang paling penting adalah Sumber Daya 

Manusia, sumber daya manusia mempunyai karya bakat dan kreativitas , 

walaupun sumber daya–sumber daya lainnya ada tetapi Sumber Daya Manusia 

tidak ada maka suatu organisasi tidak akan berjalan. 
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 Berikut ini beberapa definisi mengenai Manajemen Sumber Daya 

Manusia yang di kemukakan oleh para ahli yaitu sebagai berikut: 

Menurut Dr.Mutiara S. Panggabean, M.E. dalam bukunya Manajemen 

Sumber Daya Manusia (2002:15) bahwa: 

“Manajemen Sumber Daya Manusia adalah suatu proses yang terdiri atas 

perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian 

kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan analisa pekerjaan, evaluasi 

pekerjaan, pengadaan, pengembangan, kompensasi, promosi dan 

pemutusan hubungan kerja guna mencapai tujuan yang telah di tetapkan”.  

 

Menurut Henry Simamora dalam bukunya Manajemen Sumber Daya 

Manusia (2004:4-5) bahwa: 

“Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan pendayagunaan, 

pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa dan pengelolaan indifidu 

anggota organisasi atau kelompok karyawan”. 

Berdasarkan pada beberapa pengertian di atas, dapat di simpulkan bahwa 

Manajemen Sumber Daya Manusia adalah ilmu yang mendayagunakan manusia 

dengan maksud mencapai tujuan individu, masyarakat dan organisasi sehingga 

dapat memenuhi keputusan tertentu. 

 

2.3       Peranan Manajemen sumber daya Manusia 

 Peranan Manajemen Sumber Daya Manusia yaitu menyediakan suatu 

angkatan kerja yang efektif bagi perusahaan dan sekaligus memberi perhatian 

besar terhadap harapan baru pada karyawan dan masyarakat pada umumnya. 

Peranan Manajer Personalia berubah sepanjang waktu, pada awalnya adalah 
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untuk membantu manajemen puncak dalam usaha memperoleh dan memelihara 

suatu angkatan kerja bagi produktivitas organisasi, karena pengetahuan telah 

berkembang, dalam melaksanakan peranan ini, Manajerial mulai memahami, 

memastikan dan menampung kebutuhan manusia yang merupakan angkatan 

kerja. 

Sehingga dalam hal ini menurut Malayu S.P. Hasibuan (2001:14): 

 Manajemen Sumber Daya Manusia mengatur dan menerapkan Program 

kepegawaian yang mencakup masalah-masalah sebagai berikut: 

1. Menerapkan jumlah, kualitas dan penempatan tenaga kerja yang efektif 

sesuai dengan kebutuhan perusahaan berdasarkan spesifikasi pekerjaan, 

tugas deskripsi, perekrutan pekerjaan dan mengevaluasi pekerjaan. 

2. Menetapkan penarikan, seleksi dan penempatan karyawan berdasarkan 

asas The right man in the right place and the right man in the right job 

(orang yang tepat pada posisi yang tepat dan orang yang benar didalam 

pekerjaan yang benar). 

3. Menetapkan program kesejahteraan, pengembangan, promosi dan 

pemberhentian. 

4. Meramalkan penawaran dan permintaan Sumber Daya Manusia pada 

masa yang akan datang. 

5. Memperkirakan keadaan perekonomian pada umumnya dan 

perkembangan perusahaan pada khususnya. 

6. Memonitor dengan cermat Undang-undang Perburuhan dan kebijaksanaan 

pemberian balas jasa perusahaan-perusahaan sejenis. 

7. Memonitor kemajuan teknik dan perkembangan serikat buruh. 

8. Melaksanakan pendidikan, latihan dan penilaian prestasi karyawan. 
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9. Mengatur mutasi karyawan baik Vertical maupun Horizontal. 

10. Mengatur pension, pemberhentian dan pesangon. 

Dari gambaran pekerjaan diatas, peranan Manajemen Personalia sangat 

menentukan bagi keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuan 

perusahaan. Apabila peranan Manajemen Personalia baik maka tujuan perusahaan 

akan mudah di capai karena melalui Manajemen Personalia akan di dapat Sumber 

Daya Manusia yang akan mengelola Sumber daya – Sumber daya lainnya sesuai 

dengan bidangnya masing-masing. 

  

2.4       Fungsi-fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia  

Menurut A.A Anwar Prabu Mangkunegara. (2005:21) 

Terdapat 6 fungsi operatif manjemen sumber daya manusia, yaitu: 

1. Pengadaan tengaga kerja terdiri dari: 

a. Perencana Sumber Daya Manusia  

b. Analisis Jabatan 

c. Penarikan Pegawai 

d. Penempatan Kerja  

e. Orientasi Kerja  

f. Pengembangan tenaga kerja mencakup: 

g. Pendidikan dan Pelatihan  

h. Pengembangan Karir 

i. Penilaian Prestasi Kerja 
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2. Pemberian Balas Jasa  

a. Balas Jasa Langsung Terdiri Dari: 

I. Gaji atau Upah 

II. Insentif 

b. Balas jasa tidak langsung terdiri dari: 

I. Keuntungan 

II. Pelayanan dan Kesejahteraan 

 

3. Integrasi mencakup: 

a. Kebutuhan  

b. Karyawan 

c. Motivasi Kerja 

d. Kepuasan Kerja 

e. Disiplin Kerja 

f. Partisipasi Kerja 

4. Pemeliharaan Tenaga Kerja mencakup: 

a. Komunikasi Kerja 

b. kesehatan dan keselamatan 

c. pengendaliaan Konflik Kerja 

d. konseling kerja 

5. Pemisahan tenaga kerja atau pemutusan hubungan kerja. 

Dari uraian mengenai fungsi manjemen Sumber Daya Manusia di atas 

ternyata fungsi-fungsi manjemen Sumber Daya Manusia merupakan satu rantai 

yang saling berkaiatan dan saling menunjang satu sama lainnya, artinya tidak 

dapat di pisahkan dalam mencapai suatu tujuan perusahaan. 
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2.5       Seleksi Tenaga Kerja  

2.5.1    Pengertian seleksi  

Setelah perusahaan memperoleh banyak pelamar yang memenuhi 

persyaratan yang di peroleh melalui peroses pnarikan lamaran maka mulai di 

adakan proses seleksi terhadap calon tenaga kerja yang akan di terima untuk 

bekerja, pada proses seleksi ini di adakan penilaian terhadap calon tenaga kerja 

sesuai dengan kualifikasi pekerjaan yang telah di tentukan oleh perusahaan. 

Penulis mengemukakan beberpa definisi sebagai berikut: 

Definisi menurut Malayu S.P.Hasibbuan dalam bukunya Manjement Sumber 

Daya Manusia (2001:47): 

“Seleksi adalah suatu kegiatan pemilihan dan penentuan pelamar yang di 

terima atau di tilak untuk menjadi karyawan perusahaan”.  

 

Menurut T.Hani Handoko dalam bukunya Manjemen Sumber Daya Manusia 

(2001:85): 

“Proses seleksi adalah serangkaian langkah kegiatan yang di gunakan 

untuk memutuskan apakah pelamar di terima atau di tolak”. 

 

Menurut Veithzal Rivai. Dalam bukunya Manajemn Sumber Daya Manusia 

Untuk Perusahaan (2004:170): 

“Seleksi adalah kegiatan dalam manajement Sumber Daya Manusa yang 

di lakukan setelah proses reckruitment selsesai di laksanakan. Hal ini 

berarti telah terkumpul sejumlah pelamar yang memenuhi syarat untuk 

kemudia  di pilih mana yang dapat di tetapkan sebagai karyawan dalam 

suatu perusahaan”. 
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Dari definisi-definisi di atas, sangat jelas bahwa proses sleksi merupakan 

pemilihan calon karyawan yang di tentuakan oleh perusahaan dari sekian banyak 

pelamar untuk menentukan siapa yang paling cocok menjadi karyawan dalam 

perusahaan tersebut tentunya dengan mempertimbangkan penilaian-penilaian 

sesuai dengan kualifikasi yang di butuhkan oleh perusahaan, proses seleksi 

karyawa sangat menentukan terhadap suatu keberhasilan suatu perusahaan dalam 

mencapai tujuan perusahaan yang bersangkutan. 

 

2.5.2 Tujuan seleksi penerimaan karyawan  

Seleksi penerimaan karyawan baru menurut Malayu S.P Hasibuan 

(2001:49) bertujuan untuk mendapatkan: 

1. Karyawan yang berkualitas dan bermutu 

2. Karyawan yang jujur dan disiplin 

3. Karyawan yang cakap dengan penempatannya yang tepat 

4. Karyawan yang terampil dan bersemangat dalam bekerja  

5. Karyawan yang memenuhi persyaratan undang- undang perburuhan  

6. Karyawan yang dapat bekerjasama baik secara vertikal maupun horizontal 

7. Karyawan yang dinamis dan kreatif 

8. Karyawan yang inovatif dan beratanggung jawab sepenuhnya  

9. Karyawan yang loyal dan berdedikasi tnggi  

10. Mengurangi tingkat absensi dan turn over karyawan 
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2.5.3 Cara seleksi  

Cara seleksi yang dilaksanakan organisasi perusahaan dalam penerimaan 

calon karyawan baru menurut malayu S.P. Hasibuan (2001:52) dengan dua cara 

yaitu metode non ilmiah dan metode ilmiah. 

 

1. Metode non ilmiah 

Seleksi dengan cara non ilmiah adalah seleksi yang di laksanakan tidak di 

dasarkan kepada kriteria, standar, atau spesifikasi kebutuhan nyata pekerjaan atau 

jabatan, tetapi hanya di dasarkan kepada perkiraan dan pengalaman saja. Seleksi 

dalam hal ini tidak berpedoman kpada uraian pekerjaan dan spesiikasi pekerjaan 

dari jabatan yang akan di isi. 

Unsur-unsur yang di seleksi biaanya meliputi hal-hal berikut: 

a. Surat lamaran bermaterai atau tidak 

b. Ijazah sekolah dan daftar nilainya 

c. Surat keterangan pekerjaan dan pengalaman  

d. Wawancara langsung dengan pelamar bersngkutan  

e. refernsi ato rekomenasi dari pihak yang dapat di percaya  

f. keturunan dari pelamar bersangkutan. 

Seleksi non ilmiah sering menimbulkan manjemen penempatan karyawan 

yang baru di terima. Bahkan karyawan yang bersangkutan tidak mampu 

menyelesaikan pekerjaan yang di tugaskan kepadanya. Seleksi non ilmiah kurang 

dapat di pertanggung jawabkan karena sering memperoleh karyawan baru yang 

tidak cakap menyelasikan pekerjaannya, bahkan menimbulkan kesulitan-kesulitan 
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bagi perusahaan. Karena tulisan yang baik, tampang yang cakap, bicara yang 

lancar, belum tentu terampil dan giat bekerja. 

 

2. Metode ilmiah 

Seleksi dengan metode ilmiah adalah seleksi yang di dasarkan kepada 

spesipikasi pekerjaan dan kebutuhan nyata jabatan yang akan di isi serta 

berpedoman kepada kriteria dan standar-standar tertentu. 

Seleksi metode ilmiah merupakan pengembangan seleksi non ilmiah 

dengan mengadakan analisis cermat tentang unsur-unsur yang akan di seleksi 

supaya di proleh karyawan yang kompetent dengan penempatan yang tepat. 

Seleksi ilmiah hendaknya di laksanakan dengan cara-cara berikut: 

a. Metode kerja yang jelas dan sistematis 

b. Berorentasi kepada prestasi kerja 

c. Broretasi kepada kebutuhan riil karyawan  

d.  Berdasarkan kepada job analysis dan ilmu sosial lainnya  

e. Berfedoman kepada undang-undang perburuhan. 

Dengan seleksi ilmiah di harapkankan di peroleh karyawan yang berkualitas.  

 

2.5.4 kualifikasi seleksi 

Penyeleksi harus mengetahui secara jelas kulifikasi yang akan di seleksi 

dari pelamar itu agar sasaran dapat di capai dengan baik. Kualifkasi seleksi 

meliputi umur, kesehatan fisik, pendidikan, jenis kelamin, tampang, bakat, 

temprament, karakter, pengalaman kerja, kerjasama, kejujuran, kedisiplinan, 

inisiatif dan kreatif. 

 



16 
 

Menurut Malayu S.P. hasibuan (2001:54-56)  

1. Umur 

Umur harus mendapat perhatian karena akan mempengaruhi kondisi fisik, 

mental, kemampuan kerja, dan tanggung jawab seseorang. 

2. Keahlian  

Harus mendapat perhatian utama kualifikasi seleksi, hal ini yang akan 

menentukan mampu tidaknya seseorang menyelesaikan pekerjaan yang di 

tugakan kepadanya. 

3. Kesehatan fisik 

Kesehatan fisik sangat penting untuk mendapatkan suatu jabatan, tidak 

mungkin seseorang dapat menyelasikan tugas-tugasnya dengan baik jika 

sering sakit, bahkan perushaan akan di bebani pengeluaran biaya 

perawatan yang cukup besar. 

4. Pendidikan  

Pendidikan merupakan suatu indikator yang mencerminkan kemampuan 

seseorang dapat menyesaikan suatu pekerjaan dengan latar bekalang 

pendidikan pula seseorang dianggap akan mampu menduduki suatu 

jabatan tertentu. 

5. Jenis kelamin 

Jenis kelamin harus di perhatikan berdasarkan sifat pekerjaan, waktu 

mengerjakan, dan peraturan perburuhan. 

6. Penampilan 

Penampilan adalah keseluruhan penampilan dan kerapihan diri, seseorang 

yang tampak di luar penampilan hanyalah merupakan kualifikasi 

tambahan. 
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7. Kemampuan 

Kemampuan perlu mendapatkan perhatian karena orang yang berbakat 

lebih cepat berkembang dan mudah menangkap pengarahan yang di 

berikan.  

8. Tempramen 

Tempramen adalah pembawaan sesorang yang sulit d pengaruhi oleh 

lingkungan dan melekat pada dirinya, penilaian temperamen calon 

karyawan agak sulit. 

9. Pengalaman kerja 

Pengalaman kerja seorang pelamar hendaknya mendapat pertimbangan 

yang utama dalam proses seleksi. Orang yang berpengalaman merupakan 

calon karyawan yang telah siap pakai. 

10. Karakter 

Karakter atau kepribadian berbeda dengan tempramen walalupun ada 

hubungan  yang erat antar keduanya. Karakter merupakan sifat 

pembawaan seseorang yang dapat di ubah dengan lingkungan atau 

pendidikan.  

11. Kerjasama 

Kerjasama harus di perhatikan dalam proses seleksi, karena kesedian 

kerjasama baik vertikal maupun horzontal marupakan kunci keberhasilan 

perushaan, asalkan kerjaama itu sifatnya positif serta berasaskan 

kemampuan.  

12. Kejujuran 

Kejujuran merupakan kualifikasi seleksi sangat pentng karna kejujuran 

merupakan kunci untuk mendeligasikan tugas kepada seseorang. 
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13. Kedisiplinan 

Kedisiplinan perlu di perhatikan dalam proses seleksi karena untuk dapat 

menyelesaikan tugas dengan baik seseorang harus disiplin. 

14. Kretif dan inisatif 

Kreatif dan inisiatif merupakan kualifikasi seleksi yang penting karena 

kreatif dan inisiatif dapat membuat seseorang mandiri dalam 

menyelasaikan pekerjaannya. 

 

2.5.5 Tahap-tahap proses seleksi tenaga kerja 

Proses seleksi yang di lakukan oleh perusahaan sangat berperan penting 

dalam menentukan baik tidaknya perkembangan perusahhaan dalam mencapai 

tujuannya serta menjaga kelangsungan hidup perusahaan di masa yang akan 

datang. Proses seleksi ini juga tidak menjamin bahwa calon tenaga kerja dapat 

benar-benar ideal untuk mengisi kebutuhan calon pegawai perusahaan tersebut. 

Proses sleksi menurut Mutiara .S.pangabean . (2002:33-35) adalah sebagai 

berikut: 

1. Penerimaan pendahuluan 

Seleksi di mulai dengan kunjungan calon pelamar kebagian personalia 

atau dengan permintaan tertulis untuk aplikasi. 

2. Pemeriksaan berkas lamaran  

Tim penyeleksi menyeleksi surat-surat lamaran yang telah di terima sesuai 

dengan syarat yang sudah di tetapkan. Lamaran yang tidak memenuhi 

syarat berarti gugur. Bagi pelamar yang memenuhi syarat akan di panggil 

datang untuk menghadap manager personalia untuk mengikitu seleksi 

berikutnya. 
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3. Tes pekerjaan  

Tes ini berguna untuk mendapatkan informasi data calon karyawan yang 

di sesuaikan dengan sepesifikasi jabatan atau pekerjaan yang akan di 

terima. 

4. Wawancara sleksi 

Bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan pelamar dan juga untuk 

memperoleh data yang lebih mendalam tentang kemampuan pelamar agar 

dapat memutuskan apakah pelamar di terima atau di tolak.  

5. Pemeriksaan latar belakang dan referensi 

Maksudnya adalah untuk memperoleh informasi tentang prilaku pelamar 

pada masa lalu dan tuntuk memeriksa kebenaran yang di berikan pada 

formulir lamaran. 

6. Tes kesehatan 

Memeriksa kesehatan fisik pelamar yang biasanya di lakukan oleh dokter 

perusahaan yang bertujuan untuk melindungi perusahaan dari masuknya 

penyakit menular, mendapat kan pelamar yang memenuhi persyaratan 

kesehatan untuk pekerjaan tertentu dan juga menekan biaya perawatan 

kesehatan karyawan dan asuransi jiwa. 

7. Wawancara dengan atasan langsung 

Atasan langsung merupakan orang yang beratanggung jawab atas 

memperkerjakan pekerja baru ataan langsung mempunyai wewenang 

untuk mengambil keputusan karena mereka mempunya kemampuan untuk 

mengefaluasi kecakapan tehnis pelamar. 
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8. Ulasan pekerjaan yang sebenarnya 

Sebelum karyawan di terima bekerja akan di beritahukan mengenai jenis 

pekerjaan peralatan yang di gunkan dan keadaan dari perusahaan tersebut. 

Untuk menghindari ketidak puasan karyawan setelah karyawan tersebut di 

terima. 

9. Keputusan penerimaan  

Ini merupakan tahap akhir dari proses seleksi di mana atasan langsung 

yang akan memutuskan di terima atau di tolaknya pelamar setelah 

menjalani serangkaian proses penyeleksian untuk menjadi karyawan tetap. 

2.5.6 Hambatan-hambatan  seleksi 

Dalam melaksanakan proses seleksi sering terdapat kendala, pelaksanaan 

seleksi slalu ada kendalanya walalupun telah di rencanakan secara cermat. Dan 

kendala-kendala itu antara lain berkenaan dengan tolak ukur penyeleksi dan 

pelamar. 

Menurut T.Hani Handoko (2001:88). Dalam bukunya manjemen 

personalia dan sumer daya manusia yang menjadi hambatan-hambatan dalam 

proses sleksi antara lain: 

1. Tantangan-tantangan suplai 

Semakin besar jumlah pelamar yang berkualitas maka akan semakin 

mudah bagi departement personalia untuk memilih karyawan baru yang 

berkualitas. Keterbatasan supali ini dapat di ukur dengan rasio seleksi, 

Rasoi seleksi merupakan hubungan antara jumlah pelamar yang di terima 

dan jumlah total pelamar yang tersedia. Rasio seleksi dapat di hitung 

denan rumusan: 

rasio sleksi = jumlah pelamar yang di terima : jumlah total pelamar. 
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2. Tantangan-tantangan ethis 

Kita sering mendengar dan mengenal isilah sistem keluarga adalam proses 

seleksi atau penermaan karyawan. Penerimaan karyawan baru karena 

hubungan keluarga, pemberian komisi dari Kantor tenaga kerja, atau 

karena suap, semuanya merupakan tantangan bagi pengelola organisasi. 

3. Tantangan-tantangan organisasional 

Proses seleksi bukan merupakan tujuan akhir, tetapi prasarana di mana 

Organisai berupaya untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasarannya. 

Secara ilmiah, organisai menghadapi keterbatasan-keterbatasan seperti 

anggaran atau Sumber Daya lainnya yang mungkin akan membatasi 

proses sleksi.  

Dengan demikian perusahaan dalam melakukan seleksi di tantang untuk 

melasanakan proses seleksi tersebut dengan sebaik mungkin. Jika seleksi tidak 

dilakukan dengan tepat, maka besar kemungkinan perusahaan akan menanggung 

kerugian karena seleksi dalam pelaksanaannya menbutuhkan biaya yang besar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


